
 

Akce se uskuteční v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
Horažďovicku", který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152. 

• Zajímá Vás, jaké služby mohou na Horažďovicku využít lidé v tíživých životních situacích, 

ať již se jedná o seniory, rodiny či samoživitele s dětmi nebo o lidi na okraji společnosti? 

• Máte pocit, že v regionu některá z těchto služeb chybí?  

• Máte nápady či podněty pro zlepšení stávajících služeb? 

POZVÁNKA  NA 

SETKÁNÍ „U KULATÉHO STOLU“ 

DATUM KONÁNÍ:  4. 5. 2021, od 10.00 hod. 

KDE: Zasedací místnost MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1, 

Horažďovice nebo při omezení setkávání formou 

videokonference* 

Program setkání: 

❖ Prezentace dosavadních výstupů – mapování stávající sociální situace, 

anketa pro veřejnost 

❖ SWOT analýza – silné a slabé stránky stávající pomoci občanům 

v nepříznivých situacích a příležitosti a ohrožení rozvoje sociálních a 

souvisejících služeb 

❖ Další a diskuze  
 

Setkání je určeno všem zájemcům o problematiku sociálních služeb z řad veřejnosti, 

poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, zástupcům obcí a měst na Horažďovicku a 

dalším organizacím či spolkům. Účast na setkání  prosím potvrďte do 27. 4. 2021 na e-mail 

lenka.cervenkova@cpkp.cz či telefonicky na číslo 722 466 185. Bližší informace o 

komunitním plánování sociálních služeb na Horažďovicku jsou k dispozici na www.mesto-

horazdovice.cz, Komunitní plánování sociálních služeb. 

Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte 

a obraťte se na Lenku Červenkovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy (kontakty 

uvedené výše), které setkání ve spolupráci s městem Horažďovice pořádá. 

* Místo setkání bude upřesněno týden před jeho konáním dle aktuální situace. Pro připojení k 

případné videokonferenci je nutný počítač s mikrofonem (případně kamerou) a internetové 

připojení. Odkaz na připojení bude přihlášeným účastníkům předem zaslán na email týden před 

setkáním.  
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